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• Több a sérült 

I t tas v e z e t ő k 
• Budapes (MTI) 

Az év első két hónapjában 
2 461 személy sérüléses bal-
eset történ a közutakon, ami 
24 százalékos növekedés a ta-
valyi év hasonló időszakához 
viszonyítva - közölte a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
szerdai jelentésében az MTI-
vel. A statisztika szerint az it-
tas állapotban okozott balese-
tek száma több mint másfél-
szeresére nőtt a vizsgált idő-
szakban. A balesetekben 177 
ember halt meg, ami 19 szá-
zalékos növekedés, miközben 
a súlyos sérülések száma el-
érte az 1 200-at. Ez 45 száza-
lékkal több, mint 1996 első 
két hónapjában. Könnyű sé-
rüléseket 2 009-en szenved-
tek el, ami 15 százalékos 
emelkedés. 

A balesetek számát tekint-
ve: a halálos kimenetelűek 18 
százalékkal, a súlyos sérülé-
seseké 47, a könnyű sérüléses 

A KISOSZ 
• Budapest (MTI) 

A Kereskedők és Vendég-
látók Országos Érdekképvi-
seleti Szövetsége (KISOSZ) 
tiltakozik az ellen, hogy az 
illetékes törvény nem hatá-
rozta meg a fogyasztóvédel-
mi bírság felső határát és az 
eljárási rendet - tájékoztatta 
közleményben Antalffy Gá-
bor főtitkár az MTI-t. 

„A helyzetet tovább ron-
totta, hogy a 89/1998 (V.8.) 
számú kormányrendelet a ki-
szabott és befizetett fogyasz-
tóvédelmi bírságból a fel-
ügyelőségeknek 20 százalé-
kos és a főfelügyelőségnek 
15 százalékos részesedést 

balesetek száma 11 százalék-
kal emelkedett a vizsgált idő-
szakban a korábbiakhoz ké-
pest - tartalmazza a KSH-je-
lentés. 

Két hónap alatt a balesetek 
során 651 gyalogost gázoltak 
el, ebből 73 volt halálos ki-
menetelű. A gyalogosok élet-
korát nézve a 0-6 év közötti 
korosztály 56 százalékkal 
több balesetet okozott, mint 
1997 hasonló időszakában. A 
közúti forgalomban 1060 
esetben ütköztek járművek, 
ebből 10 alkalommal vasúti 
járművel. 

A járművezetők okozta 
balesetek 33 százaléka a nem 
megfelelő sebesség, 21 száza-
léka az irányváltoztatás, hal-
adás és bekanyarodás szabá-
lyainak megszegése, 21 szá-
zaléka pedig az elsőbbség-
adás elmulasztása miatt kö-
vetkezett be - derül ki a KSH 
jelentéséből. 

tiltakozik 
biztosít" - olvasható a köz-
leményben. 

A KISOSZ arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az ellenőr-
zést végző felügyelőségek 
bírság kiszabásában megál-
lapított nyílt érdekeltségi 
rendszere visszaélésekre és 
méltánytalanságra ad lehető-
séget. 

Az érdekképviseleti szer-
vezet t i l takozik minden 
olyan megoldás e l len, 
amelynek során az ellenőr-
zésben korlátlan hatalommal 
bíró felügyelőség közvetle-
nül érdekelt a minél maga-
sabb összegű bíráság kisza-
básában. 

• Új kiállítás Ópusztaszeren 

Amikor Szegedet elpusztította a víz 

W l S T B 900 mintából!; Sioqed. F o k i a m u. 29. 
M - O H W -575.06-30/344-900 __ 
Olotort Hodmeiovasártiely, Andrasjy u. 5-7. 

lel. 06 62/301-187,06-30/662 144 
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PC. AT. Szerviz: Szeged. Somogyi u. 21 
tel.: 06-30/414-165 
Szeged. Kossuth L sugárút 10-12. 
tel: 06-30/414-316 
Szeged, Roosevelt tét 5. 
tel : 06-30/414 317 

Elektrolit Kft.: Szentet, József A u. 6/b. 
tel.: 06 30/452-087 

Autószerviz Kft: Csongrád, Zrínyi M. u. 19. 
tel. 06-30/658 060 

Puszta Sándor Makó. Szegedi út 2 
lel.: 06-30/458-75! 

Eco-Ptione Kft Hódmezű vásárhely, Szántó Kovács J. e. 20. 
tel 06 30/439-482 d H H H H I 

Klru-FonKft Szeged. Jósika u 1. 
lel 06-30/685-200 

Mobilvilág Bt.. Csongrád, Eöut 40 tel.: 06-3 

ban rendkívüli hatással volt a 
kiállítást megtekintő vendé-
gekre. A harangzúgás, a fala-
kon elhelyezett hatalmas fo-
tók, a terepasztal, a metszet -
együtt a vadul dübörgő, pusz-
tító víz hangját kísérő fényha-
tásokkal - megrázó élmény-
ként döbbentette rá a látogatót 
egy ilyen katasztrófa borzal-
maira, illetve a védekezés 
megszervezésének fontossá-
gára. Szeged lakosságának je-
lentős része ugyanis nem tud-
ja, hogy a városnak nincs 
egyetlen olyan felszíni pontja 
sem, amely ne lenne a Tisza 
legnagyobb vízszintje alatt. 
Sőt: bizonyos részeket akár 5-
6 méter magas víz lephetné el, 
ha hagynánk, hogy megismét-
lődjön 1879. A Tisza szabá-
lyozásának szinte felbecsülhe-
tetlen jelentősége emiatt is in-
dokolta azt, hogy a szakembe-
rek - az avatóünnepséget kö-
vetően - délután adózzanak a 
reformkor négy kiváló víz-
mémökének emléke előtt. Ga-
lambos Sámuelről, aki az 
1840-es években fogalmazta 
meg Tisza-szabályozási elkép-
zeléseit, Vásárhelyi Pál utódá-
ról, Keczkés Károlyról, vala-
mint a Körösök szabályozásá-
nak előkészítésében nagy sze-
repet játszó Vargha Jánosról, 
illetve Nagy Istvánról, aki a 
Duna és a Tisza vízrajzi felvé-
telében végzett kimagasló 
munkát. Az előadást követően 
pedig - író-olvasó találkozó 
keretében - dr. Dunka Sán-
dor-Fejér László-dr. Vágás 
István „A verítékes honfogla-
lás. A Tisza-szabályozás törté-
nete." című könyvével ismer-
kedhettek meg az érdeklődők. 

N. K. J. 

Itt a jé alkalom, hogy Ön ezentúl 

bármikor kapcsolatba léphessen a 

világgal. Három kitűnő mobiltelefont 

ajánlunk ehhez WESTEL 900 
előfizetői kártyáváI 
• A takarékos SIEMENS S6 

power/SL'a Kapcsolat kedvező 

kezdete, igazi német minő-

ségben, az eddiginél kétszer 

hosszabb beszélgetési idővel. 

• Az elismerten nagy tudású, 

strapabíró ERICSSON GH 688/SL' 
megbízhatóságával bármilyen kö-

rülmények között megállja a helyét. 

• Napjaink sztárja, a tökéletes 

NOKIA 6110/SL*azoknak készült, 

akik sem a tartalomban, 

sem a formában nem kötnek 

kompromisszumot. 

És hogy nem a levegőbe beszélünk, 

arra garancia több, mint 425 000 

WESTEL 900 előfizető, akinek már 

van Kapcsolata. 

Immár két esztendeje 
annak, hogy az Opuszta-
szeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark nemcsak a 
magyarság több mint 
1100 évvel ezelőtti bevo-
nulására, hanem a máso-
dik honfoglalásként szá-
mon tartott Tisza-szabá-
lyozására is emlékezteti a 
látogatókat. 

Akkor adták át ugyanis a 

gátőrházat, amelynek egyik 
helyiségében tegnap nyílt meg 
az 1879-es árvízi katasztrófát 
- megrázó hang- és fényhatá-
sokkal - felidéző kiállítás. 

A Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium fi-
nanszírozásával az emlékpar-
ban 1996-ban átadott tiszai gá-
tőrház új, várhatóan nagy ér-
deklődést kiváltó kiállítását 
dr. Hajós Béla vízügyi állam-
titkár-helyettes nyitotta meg 

tegnap délelőtt. A számos 
vendég jelenlétében elmondott 
beszédében kiemelte: a víz az 
emberek számára elsősorban 
az élet alapelemét jelenti és 
sokan hajlamosak elfeledkezni 
annak romboló hatásáról. A 
szakemberek éppen ezért nem 
győzik hangsúlyozni, hogy az 
utóbbi esztendők szárazsága 
ellenére fel kell készülni egy 
esetleg bekövetkező árvízi ka-
tasztrófa megelőzésére. Az 

ugyanis tény, hogy hosszú tá-
von számítanunk kell időjárá-
sunk csapadékosabbá válásá-
ra, amely magában rejti az ár-
vízveszélyt is. Az ehhez szük-
séges felkészülésre, az ésszerű 
előrelátásra is figyelmeztetni 
kíván az ópusztaszeri árvízi 
kiállítás. 

A Molnár Zsuzsanna lát-
ványtervező és Varjas Miklós 
kivitelező ötletét és szakértel-
mét discsérő bemutató való-

A rendkívüli élményt nyújtó árvízi kiállítást nagy érdeklődéssel tekintették meg a vendégek. 
(Fotó: Enyedi Zoltán) 
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